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ARVOISAT TAMPEREEN SUOJELUSKUNTA -JA
LOTTAMUSEOYHDISTYKSEN JÄSENET
Toimintavuotemme alkaa olla jo lopuillaan. Varsinaisen museotyön lisäksi toimintaamme
on koko vuoden ajan kuulunut Pirkanmaan suojeluskunta- ja lottahistoriasta kertova
erikoisnäyttely SUOJELUSKUNNAT JA LOTTA SVÄRD - Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön perusta, kehitys ja merkitys Suomen itsenäistymisestä
nykypäivään. Näyttely on kiertänyt Pirkanmaan kouluissa ja kirjastoissa. Kiertonäyttely on
ollut ajankohtainen ja muutoinkin onnistunut, joten tulemme jatkamaan sen kiertoa ainakin
ensi vuoden ajan. Näyttelyyn voi tutustua myös kotisivullamme.
Pyrimme tulemaan näkyvämmin esiin sähköisissä viestivälineissä. Olemme aloittaneet
kotisivujen kehitystyön, kohti joustavampaa ja monitahoisempaa kotisivustoa, siitä
tarkemmin ensi keväänä.
Uutena yhteydenpitomuotona olemme mukana myös SOME -maailmassa. Meidät löytää jo
Facebookissa ja pian myös Instagramistakin. Tervetuloa käymään ja tykkäämään!
Toivomme Teiltä some-toimintaa kehittävää palautetta, jotta voimme tuoda sinne esiin
juuri Teitä kiinnostavia asioita.

Tietosuoja-asiaa
Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään luetteloa, joka on
henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä yhdistyksen on laadittava henkilötietolain mukainen
rekisteriseloste.
Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen sähköiseen jäsenrekisteriin
kerätään ja tallennetaan jäsentemme henkilötietoja, jotka laajimmillaan ovat: nimi,
yhteystiedot (puh. num., osoite, sähköpostiosoite), syntymäaika sekä jäsenen kuolinpäivä
(kuolleet jäsenet), yhdistykseen liittymis- ja eroamisajat, jäsenmaksutiedot, jäsenen
luottamustoimet yhdistyksessämme sekä henkilön palkitsemistiedot. Edellä mainittuja
tietoja käytetään.
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi, ellei rekisteröity vaadi henkilötietojen
poistoa yhdistyksestä eroamisen tai erottamisen jälkeen.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Tulemme lisäämään jäsenrekisterin tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan
yhdistyksemme nettisivuille.
Lisätietoja rekisteriasioista voi kysyä yhdistyksen toimihenkilöiltä.
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Suosittelemme jäsenillemme seuraavia maanpuolustushenkisiä tapahtumia:
* Itsenäisyyspäivä to 6.12.2018. Klo 12 Kunnianosoitukset Kalevankankaalla, ohimarssi
Kalevan puistotiellä ja klo 13 jumalanpalvelus Kalevan kirkossa.
* Tammisunnuntain kirkkojuhla su 27.1.2019 klo 18 Tuomiokirkossa.
* Vapaussodan Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen matkat Pajun taistelun ja
Marienburgin taistelun 100-vuotusjuhliin; liitteet.
* Kunniakäynti Suinulan muistomerkillä to 31.1.2019 klo 14.
Hyvät ystävät! Käykääpä taas museossamme ja tuokaa ystäviännekin. Näyttelymme ja
kokoelmamme kehittyvät kaiken aikaa. Museomme on myös sopiva kokouspaikka. Ja
käykääpä myös kotisivuillamme www.pirkanperinto.fi. Pyrimme pitämään niitä aina ajan
tasalla.
Toivotamme omasta ja yhdistyksemme hallituksen puolesta itse kullekin hyvää ja
rauhaisaa joulun odotusta!
Terveisin
Markku Rauhalahti
puheenjohtaja
050-68 980
rauhalahti@kolumbus.fi

Petteri Järvinen
sihteeri
040 707 2332
jarvinen.petteri@hush.com

Kari Nykänen
museomestari
040-577 7067
kariny@kolumbus.fi

P.S.

Kirjanpitomme mukaan emme ole saaneet Sinulta vuoden 2018 jäsenmaksuasi.
Pyydämme jäsenmaksusuoritustasi alla olevan maksulapun mukaisesti. Eräpäivä on
kuitenkin heti!
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